
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 73100/713/88 
 
Καθορισμός δικαιολογητικών, υποδειγμάτων και διαδικασίας για έκδοση αδειών 
άσκησης επαγγέλματος τεχνίτης αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων του Ν. 
1575/85 
(ΦΕΚ 302/Β/19-5-88) 
 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ  
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

 
Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 3 του Ν. 1575/1985 «Προϋποθέσεις άσκησης του 
επαγγέλματος τεχνίτη αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων και όροι λειτουργίας 
των συνεργείων των οχημάτων αυτών» (ΦΕΚ 207/Α/11.12.1985). 
2. Την αριθμ. 33/15.4.1988 Έκθεση Αντιγραφειοκρατικής επεξεργασίας της αρμόδιας 
Υπηρεσίας, αποφασίζουμε : 
1. Για τη συμμετοχή στις εξετάσεις και απόκτηση αδείας άσκησης επαγγέλματος 
οποιασδήποτε ειδικότητας του άρθρου 2 παρ. 2 του Ν. 1575/1985, οι ενδιαφερόμενοι 
Έλληνες υπήκοοι υποβάλλουν στη αρμόδια Νομαρχιακή Υπηρεσία Συγκοινωνιών τα 
παρακάτω δικαιολογητικά: 
α) Αίτηση χαρτοσημασμένη, στην οποία θα αναγράφονται τα απαραίτητα στοιχεία του 
δελτίου ταυτότητας (ονοματεπώνυμο, χρονολογία γέννησης, επάγγελμα, διεύθυνση 
κατοικίας, αριθμό δελτίου). 
β) Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο πτυχίου που προβλέπεται από την παρ. 2 του άρθρου 3 του 
Ν. 1575/1985. 
γ) Δυο πρόσφατες φωτογραφίες όμοιων διαστάσεων με τις φωτογραφίες δελτίου ταυτότητας. 
δ) Αποδεικτικό καταβολής του κατά το άρθρο 3 παρ. 9 του Ν. 1575/1985 επιβαλλόμενου 
σχετικού παραβόλου. 
ε) Πιστοποιητικό εργασίας, σύμφωνα με τις παρ. 3,4,5 και 6 του άρθρου 3 του Ν. 1575/1985, 
ως το Υπόδειγμα Γ΄ της παρούσας. Το πιστοποιητικό αυτό, εκτός των περιπτώσεων β΄ και γ΄ 
της παρ. 3 του άρθρου 3 του Ν. 1575/1985, πρέπει απαραίτητα να είναι επικυρωμένο για την 
αλήθεια του περιεχομένου του (χρόνου και ειδικότητας) και του γνήσιου της υπογραφής 
αυτού που το εκδίδει, από τον οικείο Επόπτη Εργασίας. 
στ) Η ηλικία του ενδιαφερόμενου αποδεικνύεται από το επιδεικνυόμενο στον αρμόδιο 
υπάλληλο Δελτίο Ταυτότητας ή Διαβατήριο ή Πιστοποιητικό Δήμου ή Κοινότητας (άρθρο 7 
Ν. 1599/86). 
ζ) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, με την οποία δηλώνουν: 
αα. ότι δεν έχουν καταδικασθεί αμετάκλητα για ανυποταξία ή λιποταξία (δεν υπόκεινται στις 
στερήσεις των ανυπότακτων και λιποτακτών του άρθρου 19 του Ν. 1763/1978 «Στρατολογία 
των Ελλήνων»).  
ββ. ότι έχουν ασκήσει το εκλογικό τους δικαίωμα κατά τις τελευταίες βουλευτικές εκλογές 
(εφόσον δεν επιδείξουν το εκλογικό βιβλιάριο) ή ότι έχουν υποβάλει αίτηση για έκδοση 
εκλογικού βιβλιαρίου (εφόσον στερούνται αυτού), και  
γγ. τα τυχόν μεταβληθέντα στοιχεία του δελτίου ταυτότητας. 
2. Για τη συμμετοχή στις εξετάσεις και απόκτηση άδειας άσκησης επαγγέλματος 
οποιασδήποτε ειδικότητας του άρθρου 2 παρ. 2 του Ν. 1575/1985, οι ενδιαφερόμενοι ξένοι 
υπήκοοι υποβάλλουν στην αρμόδια Νομαρχιακή Υπηρεσία Συγκοινωνιών τα παρακάτω 
δικαιολογητικά : 
α. Αίτηση χαρτοσημασμένη, στην οποία θα αναφέρονται όλα τα στοιχεία του Διαβατηρίου ή 
της άδειας παραμονής τους στην Ελλάδα (άρθρο 6 παρ. 3 Ν. 1599/1986). Στοιχεία 
απαραίτητα που δεν περιλαμβάνονται σ΄ αυτά ή που έχουν αλλάξει (διεύθυνση κατοικίας 
κ.λπ.) δηλώνονται με υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 παρ. 2 του ίδιου Νόμου. 
β. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών που συνοδεύεται απαραίτητα από βεβαίωση 
ισοτιμίας με αντίστοιχο ελληνικό τίτλο. 



γ. Πιστοποιητικό εργασίας, που συνοδεύεται από επίσημη μετάφρασή του στην ελληνική 
γλώσσα. Το Πιστοποιητικό αυτό αν μεν έχει εκδοθεί σε χώρα - μέλος της Ε.Ο.Κ. πρέπει να 
φέρει θεώρηση της αρμοδίας Αρχής του Κράτους έκδοσής του, άλλως πρέπει να είναι 
επικυρωμένο από ελληνική Προξενική Αρχή. Από το Πιστοποιητικό αυτό πρέπει να 
προκύπτει σαφώς ο ακριβής χρόνος απασχόλησης του ενδιαφερόμενου στη συγκεκριμένη 
ειδικότητα. 
δ. Δυο πρόσφατες φωτογραφίες διαστάσεων όμοιων με τις φωτογραφίες δελτίου ταυτότητας. 
ε. Αποδεικτικό καταβολής του κατά το άρθρο 3 παρ. 9 του Ν. 1575/1985 επιβαλλόμενου 
σχετικού παραβόλου. 
3. Μετά την υποβολή και τον έλεγχο των παραπάνω απαιτούμενων κατά περίπτωση 
δικαιολογητικών, η αρμόδια Υπηρεσία Συγκοινωνιών ειδοποιεί και ενημερώνει τους 
ενδιαφερόμενους για την ημερομηνία διενέργειας των εξετάσεων και την εξεταστέα ύλη. 
4. Στους επιτυχόντες στις εξετάσεις υποψήφιους χορηγείται από την Υπηρεσία Συγκοινωνιών 
η σχετική άδεια άσκησης επαγγέλματος του Ν. 1575/1985, ως το Υπόδειγμα Α΄ της 
παρούσας, στην οποία άδεια αναφέρεται υποχρεωτικά και το Πρακτικό της Εξεταστικής 
Επιτροπής. 
5. Στους πτυχιούχους τεχνικών σχολών που υπάγονται στις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 4 
του Ν. 1575/1985 και εξαιρούνται της υποχρέωσης εξετάσεων και προϋπηρεσίας, χορηγείται 
από την Υπηρεσία Συγκοινωνιών, μετά την υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών της 
παρ. 1 ή της παρ. 2 της παρούσας, κατά περίπτωση, η προβλεπόμενη από τις διατάξεις αυτές 
άδεια άσκησης επαγγέλματος, ως το Υπόδειγμα Β΄ της παρούσας , στην οποία άδεια 
αναφέρονται υποχρεωτικά και τα στοιχεία (Αριθμός, χρονολογία και σχολή έκδοσης του 
κατεχόμενου απ΄ αυτούς πτυχίου). 
6. Φωτοαντίγραφο ή αντίγραφο των εκδιδομένων από τις Υπηρεσίες Συγκοινωνιών αδειών 
άσκησης επαγγέλματος του Ν. 1575/1985 με σφραγισμένη την επικολλημένη φωτογραφία 
του κατόχου, τοποθετείται στους τηρούμενους φακέλους των αδειών αυτών. 
7. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από 25 Μαΐου 1988. 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
 

Αθήνα, 4 Μαΐου 1988 
 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΚΩΣΤΑΣ ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΣ 

 
 
 
 
 
 
        ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Α΄ 
 
Θέση     ΕΘΝΟΣΗΜΟ   Θέση 
χαρτοσήμου       φωτογραφίας 
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
ΝΟΜΑΡΧΙΑ.................. 

...............ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
 

ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 
(Νόμος 1575/1985) 

 
 Μητρώου ........................ 



Αριθμ. 
 Δελτίου Ταυτότητας.............. 
 
Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του Νόμου 1575/1985 «Προϋποθέσεις άσκησης του επαγγέλματος τεχνίτη 
αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων και όροι λειτουργίας των συνεργείων των 
οχημάτων αυτών» (ΦΕΚ 207/Α΄/11.12.1985). 
2. Το από .......................19... Πρακτικό της αρμόδιας εξεταστικής επιτροπής. 
 

ΧΟΡΗΓΟΥΜΕ 
 
Στον ....................................………….. του .......................... 
που γεννήθηκε το 19..…………………. στ................................................. 
Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος Τεχνίτη Αυτοκινήτων - Μοτοσικλετών και Μοτοποδηλάτων 
(*). 
Ειδικότητας : ........................................................... 
  
      .......................... 19 ............ 

 
Ε.Υ 

       Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 
 
      (ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ - ΥΠΟΓΡΑΦΗ- 
       ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ) 
 
*: Διαγράφεται η μια περίπτωση. 
 
 
 
 
 
 
 
 
        ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Β΄ 
 
Θέση     ΕΘΝΟΣΗΜΟ   Θέση 
χαρτοσήμου       φωτογραφίας 
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
ΝΟΜΑΡΧΙΑ.................. 

...............ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
 

ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 
(Νόμος 1575/1985) 

 
 Μητρώου ........................ 
Αριθμ. 
 Δελτίου Ταυτότητας.............. 
 
Έχοντας υπόψη: 



1. Τις διατάξεις του Νόμου 1575/1985 «Προϋποθέσεις άσκησης του επαγγέλματος τεχνίτη 
αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων και όροι λειτουργίας των συνεργείων των 
οχημάτων αυτών» (ΦΕΚ 207/Α΄/11.12.1985). 
2. Το από ......../.............../19.……. πτυχίο της Σχολής ................ 
...................................................................................................................................................... 
στο όνομα του ....................................... 
 

ΧΟΡΗΓΟΥΜΕ 
 
Στον ....................................... του .......................... 
που γεννήθηκε το 19.... στ................................................. 
την προβλεπόμενη από το άρθρο 4 παρ. 4 του Ν. 1575/1985 άδεια άσκησης Επαγγέλματος 
«Διπλωματούχου Μηχανικού Αυτοκινήτων» ή «Τεχνολόγου Μηχανικού Αυτοκινήτων»  (*). 
για εκτέλεση όλων των εργασιών του άρθρου 5 του Νόμου αυτού. 
 
 
     .......................... 19 ............ 
 
                                                  Ε.Υ 
       Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 
 
      (ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ - ΥΠΟΓΡΑΦΗ- 
       ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ) 
 
*: Διαγράφεται η μια περίπτωση. 
 
 
 
          ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Γ΄ 
 
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 
Ο υπογραφόμενος ........................................................... 
      (ονοματεπώνυμο - όνομα πατέρα) 
............................ που γεννήθηκε το έτος 19... και διατηρώ Συνεργείο επισκευής αυτοκινήτων 
ή μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων (*) 
στ..... ........................................……………………… . οδός .................. 

(τόπος εγκατάστασης του συνεργείου) 
αριθ. ........ από ............ μέχρι ................, πιστοποιώ ότι ο 
................................................................, που  
(επώνυμο - όνομα - όνομα πατέρα) 
γεννήθηκε το έτος 19..... στ..... .......................................: 
     (τόπος γέννησης - Δήμος/ Κοινότητα-Νομός) 
1. Εργάσθηκε στο Συνεργείο μου: 
από .............................μέχρι .................................... 
    (ημέρα -  μήνας -  έτος ) 
 
Στο χρονικό αυτό διάστημα ο αναφερόμενος εργάσθηκε στους παρακάτω τομείς εργασίας 
επισκευής αυτοκινήτων ή μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων (*) 
ειδικότητας :  α. ............................................. 
  β. ............................................. 
  γ. ............................................. 
  
2. Στο παραπάνω Συνεργείο μου (**): 



α. Που λειτούργησε μετά την ισχύ του Π.Δ/τος 78/1988 (ΦΕΚ 34/Α/25.2.88), βρίσκονται 
εγκατεστημένα οι συσκευές ελέγχου και τα μηχανήματα που προβλέπονται από το άρθρο 14 
του ίδιου Π.Δ/τος. 
β. Που λειτούργησε πριν από την ισχύ του Π.Δ/τος 78/1988 (ΦΕΚ 34/Α/25.2.88), 
βρίσκονται εγκατεστημένα οι εξής συσκευές ελέγχου και μηχανήματα, που χρησιμοποίησε ο 
αναφερόμενος : 
(1) ....................................................................... 
(2) ....................................................................... 
(3) ....................................................................... 
(4) ....................................................................... 
(5) ....................................................................... 
      ..........................19........... 
       (πόλη - ημερομηνία) 
 
ΒΕΒΑΙΩΝΕΤΑΙ       Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ 
η ακρίβεια του περιεχομένου του 
παρόντος πιστοποιητικού και το  
γνήσιο της υπογραφής του εργοδότη 

(ΥΠΟΓΡΑΦΗ - ΣΦΡΑΓΙΔΑ 
        ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ) 
 
........................19...... 
Ο ΕΠΟΠΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
(ΥΠΟΓΡΑΦΗ - ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ -  
ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ) 
 
* Διαγράφεται η μία περίπτωση. 
** Συμπληρώνεται η α΄ ή β΄ περίπτωση. 


	ΚΩΣΤΑΣ ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΣ 
	ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 


